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Viva Bauru: verba chega em
uma hora crucial às entidades
Fotos/Renan Casal

Retribuindo o acolhimento
Fotos/Renan Casal

O sentimento daqueles que
colaboram para a festa sair
do papel não é diferente dos
que são beneficiados com a
arrecadação. “Fomos tão
bem acolhidos pelo bauruense que participar dessa
festa nem é uma contrapartida. Na verdade, é pouco
perto do que Bauru nos deu.
Este foi o terceiro ano de
uma parceria de muitos que
ainda virão”, comemorou
Jean Carlos Oliveira, superintendente do Boulevard Shopping Nações.

Melhor dar do que receber
Sentimento recíproco de
solidariedade também demonstrou Márcio Gomes,
diretor da empresa Reservas
do Vale. “Quando as pessoas dizem que é melhor dar
do que receber, elas estão
dizendo a verdade. É esse o
sentimento que ficamos. É
algo muito gratificante. Só
temos a agradecer por fazer
parte desse evento”.
Jéferson Campos, diretor-presidente da Aeaps, explica que
o valor arrecadado ajuda a pagar o 13º nessas instituições
Vitor Oshiro

Parte das entidades beneficentes de Bauru poderá
respirar mais aliviada neste
fim de ano. Elas são as 23
beneficiadas com a verba recorde arrecadada na Festa do
Sanduíche Bauru de 2013.
Distribuídos proporcionalmente a cada uma das instituições, os R$ 241.012,00
obtidos com a venda do lanche chegam em um momento
crucial para essas entidades,
já que os meses restantes do
ano são os de orçamento mais
apertado.
Cerca de 90 mil pessoas
passaram pelo parque Vitória
Régia durante os cinco dias
do Viva Bauru, megaevento em comemoração aos 117
anos de Bauru, 46 anos do
Jornal da Cidade e 30 anos do
Confiança Supermercados.
Ao todo, foram vendi-

O presidente da Cevac, Mairton Faria, conta que vai
usar o dinheiro para cobrir a quadra da instituição

dos 25 mil sanduíches. Além lembra que, há alguns anos,
da renda obtida com o lanche, sua entidade estava “camia arrecadação incluiu a co- nhando mal das pernas”.
mercialização de refrigerante, “Estávamos sem dinheiro
cerveja, água e pastéis. Ante- para nada. Fomos sorteaontem, na Fazendinha JC, os dos, participamos da Festa
R$ 241 mil foram entregues do Sanduíche e praticamente
às instituições que participa- ressuscitamos”, conta.
A dificuldade na reta
ram da festa.
Jéferson Campos, di- final do ano é realmente frequente a todas
retor-preas instituições.
sidente da Fim de ano é um
Associação momento difícil para as As verbas destinadas
pelo
das
Entientidades; recorde de poder público
dades Assistenciais arrecadação na ‘Festa garantem parte
da receita desde Bauru e do Bauru’ trará alívio
sas entidades.
Região (Aeaps), explica que o valor re- Porém, o custeio do 13º não é
presenta a quitação de grande previsto nesse orçamento.
“Além disso, há tribuparte do décimo terceiro salário dos funcionários dessas tos e, nesse período, as doinstituições. “O fim do ano é ações costumam diminuir
geralmente um período críti- bastante. Então, é um momento bem difícil mesmo
co para essas entidades”.
O próprio Jéferson já para as entidades. O dinheiro
sentiu isso na pele. Ele re- da Festa do Sanduíche Bau-

Parcerias
O megaevento Viva Bauru foi uma iniciativa criada pelo Jornal da Cidade e que ganhou posteriormente as parcerias da Prefeitura de Bauru e da Rede Confiança. Tem como
patrocinadores e parceiros tradicionais a
Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart),
Boulevard Shopping Nações (que se incorporou ao evento desde o seu lançamento na
cidade) e Grupo Marca. Também estiveram
presentes na iniciativa a CPFL, Transurb,
Ajax, Distribuidora de Bebidas Fernandes/
Skol e Ecojardim.
Neste ano também aderiram ao evento
a Associação das Empresas Transportadoras
de Entulhos (Asten), que vem se integrando

a iniciativas sociais, e empreendedores da
Reservas do Vale, que fazem um trabalho de
revitalização daquele grande loteamento na
zona leste da cidade, com interesse em mostrar seus produtos para as famílias de Bauru e região, público predominante da festa.
Além disso, são parceiros de comunicação
do evento veículos tradicionais como a Rádio Auri-Verde, Bauru Painéis, JCNet, 96
FM, TV Preve, Rede Record de Televisão,
TV Unesp, TV FIB e revista Atenção. Entre os voluntários estão atiradores do Tiro de
Guerra, grupos de escoteiros de Bauru e também o grupo Voluntários em Ação, além de
participações individuais. (VO)

ru chega em ótima hora”,
completa o prefeito Rodrigo
Agostinho (PMDB).
Melhorias
Se a maior parte vai usar
o dinheiro muito bem-vindo
para o pagamento do 13º, há
aqueles que utilizarão para
garantir melhorias aos assistidos. É o caso do Centro de
Valorização da Criança (Cevac), que atualmente atende
216 crianças. Agraciados com
um cheque de R$ 11.241,23,
o valor será para a cobertura
da quadra da instituição.
“No dia a dia, vemos a
importância dessa parte social para diminuir as dificuldades. Não é só pelo dinheiro.
É a importância de ver todo o
trabalho se concretizar após
muita luta. Só temos a agradecer”, ressalta Mairton Faria, presidente da Cevac.
A titular da Secretaria
Municipal do Bem Estar Social (Sebes), Darlene Tendolo, confirma esse pensamento.
Ela explica que o município
destina 16% do orçamento
para as demandas sociais,
contudo, concorda que seria
muito difícil atender a todos
sem a ajuda das entidades.
“Bauru está se tornando
uma referência nacional na
área social. O trabalho das entidades é essencial para isso.
E a festa do Viva Bauru com
tudo o que ela proporciona e
arrecada é exatamente a prova disso. Estão todos de parabéns”, finaliza.

Aproximação com a comunidade
Luiz Antônio de Campos,
gerente de negócios da
CPFL, destaca que, além do
sentimento bom que fica em
ajudar as causas sociais, a
aproximação com a comunidade é muito importante.
“É extremamente positivo
darmos um retorno à sociedade. Para nós, estar mais
perto da comunidade também nos ajuda a melhorar a
cada dia. E é isso tudo que o
Viva Bauru proporciona aos envolvidos”.

Filosofia de vida
Para outros, a hora de ajudar é a oportunidade de exercer uma
verdadeira filosofia de vida.
“Fui criado em uma filosofia
de que o cuidado ao menos
favorecido é tratado como
uma iniciativa constante.
Então, quando participamos
e patrocinamos o Viva Bauru, é o mínimo que podemos
dar para contribuir com tudo
que a cidade nos oferece”,
completa Avelino Cortelinni,
presidente do Grupo Marca.

Parabéns aos voluntários
O empresariado também
não esquece que a festa
e a arrecadação só foram
possíveis por conta do voluntariado. “Nós temos
uma atenção especial para
a causa social. E sabemos
que os voluntários são muito importantes em todas
essas ações. A quem fez o
Viva Bauru possível, só temos a dar nossos parabéns
e dizer que continuem seguindo esse caminho do bem”, disse Athayde Caldas Júnior, relações institucionais da Cart.

Motivo de orgulho
Eduardo Fernandes Júnior, diretor da Bebidas Fernandes,
afirma que ser um parceiro
tradicional do Viva Bauru
é um motivo de orgulho.
“Mais do que isso. Nós
sentimos a obrigação de vir
e fazer a nossa parte. É uma
parceria longa e duradoura
que vamos manter. Sempre que vemos algo bem
organizado, sério e que faz
tanta diferença, vale a pena
participar”.

Prova de solidariedade
Para o diretor da Asten, Gerson Pinheiro, dar o retorno
para quem precisa é
uma verdadeira prova de solidariedade.
“Hoje, falam muito do
egoísmo das pessoas.
Os voluntários e todos
os envolvidos provam
o contrário. Provam
que existe solidariedade e Deus, com certeza,
está vendo essas ações.
Quando fazemos o bem
para quem nem sabe é
algo mais enriquecedor
ainda”, ressalta.

